SOAL LATIHAN IPA KELAS VI PENDALAMAN MATERI

Pilihlah jawaban yang paling benar!
1.

Ciri khusus yang dimiliki oleh kedua tumbuhan diatas adalah ….
a. batangnya berduri
b. batangnya berongga
c. berakar panjang
d. permukaan daun berminyak
2. Kangkung, semanggi, teratai, dan eceng gondok adalah kelompok tumbuhan yang lingkungan
hidupnya sama yaitu….
a. daerah gurun
b. pegunungan
c. daratan
d. perairan
3. Tumbuhan seperti gambar disamping kembang biak
dengan ….
a. umbi lapis
b. akar tinggal
c. tunas
d. geragih
4. Tumbuhan kunyit berkembang biak dengan menggunakan ….
a. biji
b. rhizoma
c. umbi akar
d. tunas
5. Tumbuhan karet banyak dimanfaatkan oleh manusia untuk diambil ….
a. getahnya
b. batangnya
c. bijinya
d. daunnya
6. Pemanfaatan kayu cendana untuk bahan minyak wangi yang berlebihan akan menyebabkan ….
a. kayu cendana harganya murah
b. sulit menanam kayu cendana
c. kayu cendana menjadi langka
d. banyak dicari manusia
7. Perhatikan tindakan-tindakan manusia berikut ini!
1) Mendirikan cagar alam
2) Mengembangbiakkan tumbuhan dengan kultur jaringan
3) Tidak melakukan pembakaran hutan
Tindakan-tindakan manusia tersebut perlu dilakukan untuk ….
a. agar kebutuhan manusia terpenuhi
b. mengganggu keseimbangan lingkungan
c. mencegah kepunahan hewan dan tumbuhan
d. menghambat pertumbuhan hewan dan tumbuhan

8. Tanaman benalu hidup dengan menumpang pada ranting tanaman inang. Akar benalu yang berupa
alat hisap (haustoria) menyerap zat makanan dari tumbuhan inang. Hubungan tanaman benalu
dengan tanaman inang disebut simbiosis ….
a. komensalisme
b. parasitisme
c. mutualisme
d. timbal balik
9.
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Berdasarkan urutan rantai makanan diatas yang tepat menduduki kotak no 2 adalah ….
a. elang
b. tikus
c. burung pipit
d. belalang
10. Pemberantasan hama tikus secara besar-besaran tanpa terkendali berdampak pada penurunan
populasi hewan ….
a. Wereng
b. Burung pipit
c. Ular
d. belalang
11. Daun berbentuk duri pada tumbuhan kaktus berfungsi untuk ….
a. mempercepat penguapan
b. melembabkan batang
c. menahan air hujan
d. mengurangi penguapan
12. Perhatikan bentuk cakar hewan berikut!
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Bentuk cakar pada gambar C berfungsi untuk ….
a. membunuh dan mencengkeram mangsa
b. berenang dan berjalan di lumpur
c. mengais makanan di tanah
d. memanjat di pohon
13. Bagian kerangka manusia yang ditunjukkan tanda panah berfungsi
untuk ….
a. melindungi paru-paru dan jantung
b. melindungi mata dan otak
c. melindungi ginjal dan hati
d. melakukan gerak
14. Bagian lidah yang ditunjukkan oleh tanda panah
berfungsi untuk mengecap rasa
a. manis
b. pahit
c. asam
d. asin
15. Pertukaran zat Oksigen (O2) dengan zat karbondioksida (CO2) terjadi didalam ….
a. alveolus
b. bronkus
c. bronkiolus
d. tenggorokan
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16. Bagian yang diberi tanda panah menghasilkan zat asam klorida (HCL)
yang berfungsi untuk ….
a. menghancurkan lemak
b. membunuh bibit penyakit
c. mengubah protein menjadi asam amino
d. mengubah karbohidrat menjadi glukosa
17. Peredaran darah manusia ada dua, yaitu peredaran darah kecil
dan peredaran besar. Peredaran besar yaitu peredaran darah
yang alirannya…
a. jantung
paru-paru
jantung
b. jantung
seluruh tubuh
jantung
c. jantung
seluruh tubuh
paru-paru
d. jantung
paru-paru
seluruh tubuh
18. Amatilah gambar tumbuhan disamping!
Bagian tumbuhan yang berfungsi untuk menyerap zat-zat hara
Dari dalam tanah, ditunjukkan dengan nonor….
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
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19. Wortel, tomat, dan pisang mengandung zat gizi yang berfungsi untuk ….
a. mencegah sariawan
b. kesehatan mata
c. memperbaiki sel yang rusak
d. sumber tenaga
20. Untuk mencegah agar tidak terkena penyakit rakitis (tulang), maka kita harus banyak
makan-makanan yang mengandung vitamin ….
a. A
b. D
c. E
d. K
21. Kapur barus yang diletakkan didalam almari lama-kelamaan akan habis.
Hal ini karena peristiwa….
a. penguapan
b. penyubliman
c. peleburan
d. pengembunan
22. Kegiatan di bawah ini yang memanfaatkan perubahan wujud benda adalah ….
a. memasang rel kereta api
b. pembuatan garam di tambak
c. menanak nasi
d. menggoreng ikan
23. Pada waktu siang hari yang panas ban sepeda yang dipompa keras akan meletus hal ini terjadi
karena ….
a. udara dalam ban memuai
b. udara menyusut sebagian
c. tekanan udara dalam ban tidak merata
d. ban sepeda ada yang bocor
24. Bayu memasukkan sendok ke dalam gelas yang berisi air panas, ternyata sendok tersebut terasa
panas. Peristiwa ini menunjukkan perpindahan panas secara….
a. konveksi
b. radiasi
c. pancaran
d. konduksi

25. Pada benda disamping ini yang terbuat dari bahan isolator adalah….
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
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